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Acesse o www.decolar.com/login com seu e-mail e número de solicitação da compra e administre sua reserva.
Entre em contato conosco através do 0800 721 6527 grátis de um telefone fixo ou 00 55 11 4003 9444 de qualquer celular.

Entre no Minha Conta para 
administrar sua reserva

Categoria carro / Car Class

Local de retirada e devolução / Pick up and return locations: AVENIDA 

RUY PEREIRA DOS SANTOS,343,AEROPORTO INTERNACIONAL 

GOVERNADOR ALUIZIO ALVES

Data e hora da retirada: 24 Março 2019 16:00 hs

Data e hora de retorno: 25 Março 2019 16:00 hs

 Por favor, dirija-se ao balcão da Condições de entrega do veículo:
Movida no aeroporto.

Coordenadas GPS: -5.76468570, -35.37528970

Política de Cancelamento
Cancelamento sem custo até 24 horas antes da data de retirada. Em caso de não 
comparência, não haverá reembolso do valor pré pago.

SUV

Duster ou similar

3 bagagens pequenas

Quilometragem Ilimitada2 bagagens grande

Transmissão Manual5 pessoas

Ar condicionado4 portas

Empresa / Company: Movida
Titular de reserva / Driver's Name: Helene Bullio
E-mail: nataliabastosbonavides@gmail.com
Dias de aluguel / Rental days: 1 dia
Código da tarifa / Rate code: FNRB11
ACRISS: IFMR

Inclusões da sua reserva / Inclusive rate items:
Taxas

ISS/PIS/CFINS

Sobretaxa de Transação

Proteção
Proteção parcial contra danos

Adicionais incluídos
Condutor adicional

Pagamento / Payment
Base tarifária

Encargos e taxas estimados

Proteção

Adicionais

1 dia

Pago com cartão de crédito

Condições da reserva
A locadora garante a reserva no período de até 1 (uma) hora após o horário previsto para 

a retirada do carro reservado. Após esse prazo a reserva pode ser cancelada. Por favor, 

após o tempo de tolerância informado, dirija-se à recepção da locadora para verificar o 

estado de sua reserva.

O condutor deverá apresentar no momento de retirar o veículo uma carteira 
de habilitação válida (emitida há mais de dois anos) e um cartão de crédito 
de sua titularidade que será utilizado pela locadora para o bloqueio 
correspondente para garantia

R$ 131,00

Incluído

Incluído

R$ 13,44

R$ 117,56

Este é seu voucher pré-pago / This is your prepaid voucher

Imprima este voucher para apresentá-lo na locadora no momento da retirada do veículo.

Confirmação # / Confirmation #: 
MV5QD6JYDBR

Solicitação de Compra #: 295441084800
Voucher #: VH295441084800
Voucher value: R$ 125,44 / U$S 33,10

Sua reserva / Your 
booking
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